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أهل الزكاة
أهـل الـزكاة: هم املسـتحقون هلـا، وهـم األصنـاف الثامنية 
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ  الذيـن حرصهم اهللا  يف قولـه: ( ۞إِنََّما ٱلصَّ
ــةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب  ــِي َوٱۡلَعِٰملَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّف َوٱلَۡمَسِٰك
 ُ َّ ِۗ َوٱ َّ بِيِلۖ فَرِيَضٗةّمَِن ٱ ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ َّ ــبِيِل ٱ َوٱۡلَغٰرِِمَي َوِف َس

َعلِيٌم َحِكيٞم ٦٠) [التوبة:٦٠].

الفقراء. ١

طَى من الزكاة ما يكفيه، ويكفي عائلته سنة كاملة. عْ ويُ

الفقراء: 
جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد 
حاجتــه، وحاجــة من يعــول، من طعام 

وشراب وملبس ومسكن.
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٢١٥ فقه العبادات المصور

المساكين. ٢

أهل الزكاة وإخراج الزكاة

المساكين:
جمع مســكين، وهو مــن يجد نصف 
كفايته، أو أكثــر من النصف، كمن معه 
مائة، ويحتاج إلى مائتين. ويعطى تمام 

كفايته وعائلته من الزكاة لمدة عام.

العاملون عليها. ٣

العاملون عليها:
الــزكاة مــن ِقبــل   الذيــن يجمعــون 
علــى  تقســيمها  ويتولــون  ا#مــر،  والة 
المحتاجيــن، ويعطون من الــزكاة قدر 
أجرتهم على عملهم، ولو كانوا أغنياء؛ 
غ نفسه لهذا العمل،  #ن العامل قد َفرَّ
إال إن كان لهــم أجرة أو راتب من الدولة 
فال يعَطون من الزكاة، والعاملون هم 
كل مــن يعمل في جبايتهــا، وكتابتها، 
وحراستها، وتفريقها على مستحقيها.
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٢١٦

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

إعطاء العاملين على 
الزكاة

يُعطَـى العامـل عىل مجع الـزكاة، والغـارم -وإن 
كانـوا أغنيـاء-، والقـادر عـىل الكسـب -إذا كان 
ـا لطلـب العلـم الرشعي، وليس لـه مال-؛  متفرغً
ألن طلـب العلـم جهـاد يف سـبيل اهللا، وكذلـك 
املجاهـد واملؤلفة قلوهبم، وأمـا إن كان القادر عىل 
ا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات  الكسـب عابدً
طَـى؛ ألن العبـادة نفعها قارص عـىل العابد،  عْ فـال يُ

بخالف العلم.
ــواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما  نفُِق

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ــا ٱلَّ َه يُّ

َ
أ ( َيٰٓ

 َ ۡرِضۖ َو
َ
ــَن ٱۡل ــا لَُكم ّمِ ۡخرَۡجَن

َ
ــآ أ ــۡبُتۡم َوِممَّ َكَس

 ٓ َّ ِ ِخِذيهِ إ ــُتم  ُمواْ ٱۡلَبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡس َتَيمَّ
َ َغِنٌّ َحِيٌد ٢٦٧  َّ نَّ ٱ

َ
ــٓواْ أ ــواْ فِيهِۚ َوٱۡعلَُم ن ُتۡغِمُض

َ
أ

ــآءِۖ  ُمرُُكم بِٱۡلَفۡحَش
ۡ
ــۡيَطُٰن يَعُِدُكُم ٱۡلَفۡقَر َوَيأ ٱلشَّ

ــٌع  ُ َوِٰس َّ ۗ َوٱ ٗ ــَرٗة ّمِۡنُه َوفَۡض ۡغفِ ــم مَّ ُ يَعُِدُك َّ َوٱ
َعلِيٞم ٢٦٨ ) [البقرة٢٦٨:٢٦٧].

المؤلفة قلوبهم. ٤

ل به تأليف قلوهبم. ْصُ ن من الزكاة بقدر ما حيَ طَوْ عْ ويُ

المؤلفة قلوبهم: 
السادة المطاعون في قومهم، ممن 
ُيْرَجــى بعطيتهــم إســالُمهم، أو َكــف� 
شــرهم، أو قوة إيمانهــم، أو أن يدفعوا 

ا من أعدائهم. عن المسلمين عدّوً
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٢١٧ فقه العبادات المصور

أهل الزكاة وإخراج الزكاة

الرقاب. ٥

ـا يف  ا نافعً ليصبـح كل منهـم حـرا نافـذ التـرصف، وعضـوً
املجتمـع، ويتمكـن من عبـادة اهللا تعـاىل عىل الوجـه األكمل، 

ويدخل فيه كذلك فداء أرس احلروب من املسلمني.

الرقاب: 
العبد والُمكاَتــب، والُمكاَتب: هو العبد 
الذي اشترى نفســه من سيده، فيعطى 

من الزكاة ما يقضي به دين كتابته. 

الغارمون. ٦

والغارمون نوعان:
يضِ  قْ طَى من الزكاة ما يَ يْن حلاجةِ نفسه، فيُعْ ا#ول: من عليه دَ

ا. به دينه إِذا كان فقريً
يْن بسبب إصالحه بني طائفتني من  الثاني: من عليه دَ

نَه، ولو كان غنيا. يْ طَى من الزكاة ما يفي به دَ يُعْ املسلمني، فَ

٧ .Xفي سبيل ا

طَون ما يكفيهم للجهاد يف سبيل اهللا. عْ فهؤالء يُ
ا يف  ـدُّ جهادً عَ ـة التي تُ يَّ وِ عَ ويدخـل فيـه كثري من األعـامل الدَّ

ِد من الصدقة ما تقوم به. سبيل اهللا ومل جتَ

الغارمون: 
جمع غارم، وهو من عليه َدْين.

في سبيل اهللا:
.Xالذين يجاهدون في سبيل ا 
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٢١٨

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

ابن السبيل. ٨

ابن السبيل:
 المســافر الــذي انقطــع في ســفره، 

ولم يبق معه مال.

تنبيهات
ف الزكاة لغري األصناف الثامنية املذكورة، . ١ َ ال تُرصْ

ات اإلِحسـان،  هَ حتى ولو كان يف وجوه الرب وجِ
واملستشـفيات،  واملـدارس،  املسـاجد،  كبنـاء 
وغريها مـن أعامل اخلري والتي يمكن رصفها من 

الصدقات.
َط اسـتيعاب األصناف الثامنية املذكورة . ٢ ـرتَ ال يُشْ

عنـد تفريق الـزكاة، بل جيـزئ دفعها ألي صنف 
من األصناف الثامنية.

من ال ُتدفع لهم الزكاة
ا#غنياء، وا#قوياء الُمْكَتِسبون. ١

 « ـبٍ تَسِ كْ ٍّ مُ ـوِ الَ لِقَ ، وَ ىٍّ نـِ ـا لِغَ ـظَّ فِيهَ الَ حَ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
(رواه أبو داود).

ا#صول، والفروع، والزوجة، الذين . ٢
تجب نفقتهم عليه

فال جيوز دفع الزكاة إىل من جتب عىل املسلم نفقتهم، كاآلباء، 
واألمهـات، واألجداد، واجلدات، واألوالد، وأوالد األوالد؛ 
نِيهم عـن النفقة الواجبـة عليه،  غْ ألن دفـع الـزكاة إىل هـؤالء يُ
مَّ يعود نفع الـزكاة إليه، فكأنه دفعها إىل  طها عنه، ومن ثَ ـقِ ويُسْ

نفسه.
الكفار غير المؤلَّفين. ٣

فـال جيـوز دفع الـزكاة إىل الكفار مـا مل يكن املقصـود تأليف 
 « مْ ائِهِ رَ قَ ىلَ فُ دُّ عَ رَ تُ ، وَ مْ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ قلوهبـم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : « تُؤْ
غريهـم،  دون  وفقرائهـم  املسـلمني  أغنيـاء  أي:  البخـاري)  (رواه 

طَى من الزكاة ما يوصله إِىل بلده، وإن كان غنيا فيها. عْ ويُ
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٢١٩ فقه العبادات المصور

أهل الزكاة وإخراج الزكاة

وألن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء املسـلمني، وتوطيد دعائم 
املحبـة واإلخاء بني أفراد املجتمع املسـلم، وذلـك ال جيوز مع 

الكفار.
آل النبي ملسو هيلع هللا ىلص [آل النبي: هم بنو . ٤

هاشم] 
ا وترشيفا هلم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  ال حتـل الزكاة آلل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إكرامً
 ، دٍ مَّ ِلُّ ملُِحَ َا الَ حتَ إِهنَّ ، وَ اخُ النَّاسِ سَ يَ أَوْ امَ هِ قَاتِ إِنَّ دَ هِ الصَّ ذِ «إِنَّ هَ

» (رواه مسلم). دٍ َمَّ الَ آللِ حمُ وَ
موالي آل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ٥

وهـم العبيـد الذيـن أعتقهـم آل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص؛ حلديـث: «إِنَّ 
» (رواه الرتمذي)،  مْ ـهِ سِ نْ أَنْفُ مِ مِ وْ قَ َ الْ ايلِ وَ إِنَّ مَ نَا، وَ ِلُّ لَ ـةَ الَ حتَ قَ دَ الصَّ
ومعنى (من أنفسـهم) أي: فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة 

عىل موايل بني هاشم.
العبد المملوك. ٦

ال تدفـع الـزكاة إىل العبـد؛ ألن مال العبد ملك لسـيده، فإذا 
أعطي الزكاة انتقلت إىل ملك سـيده؛ وألن نفقته تلزم سـيده، 
طَى من الـزكاة ما يقيض به  عْ ـتَثْنَى مـن ذلك املكاتـب، فإنه يُ يُسْ
يْـن كتابته، والعامل عىل الزكاة -أيضا- فإذا كان العبد عامالً  دَ
ر  ـتَأْجَ طِي منها؛ ألنه كاألجري، والعبد جيوز أن يُسْ عىل الزكاة أُعْ

يِّده. بإذن سَ

إخراج الزكاة
وقته

ا إذا حلَّ وقـت وجوهبا مع القدرة،  جيـب إخراج الـزكاة فورً
وال جيـوز تأخريها عن وقت وجوهبـا إال لرضورة؛ كأن يكون 

ا، ونحو ذلك. املال يف بالد بعيدة عنه، أو يكون حمبوسً
ا قوله تعـاىل: ( َوَءاتُواْ  و الدليـل عىل وجوب إخراجهـا فورً
ــٰوةَ )  َك ــُواْ ٱلزَّ ــادِهۦِۖ ) [األنعـام:١٤١]، ( َوَءاتَ ــۡوَم َحَص ــُهۥ يَ َحقَّ

ا. [النور:٥٦]، واألمر يقتيض املبادرة إِىل الفعل فورً

حكم تعجيلها
جيـوز تعجيل الزكاة لسـنتني فأقـل؛ إذا كان النصـاب كامالً 

حني التعجيل.
مكان إخراجها

األفضـل أن خترج الـزكاة يف أهل البلد الذي فيه املال، إال أنه 
جيـوز نقل الزكاة من بلدها إىل بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، 
ا، أو يكون لصاحب الزكاة  مثل أن يكون البلد البعيد أشـد فقرً
أقارب فقراء يف بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن يف دفعها إىل أقاربه 
حتصيـل املصلحة، وهي الصدقة والصلـة، وهذا القول بجواز 
َدَقُٰت  نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعاىل: ( إِنََّما ٱلصَّ
لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكِي ) [التوبة:٦٠] أي: الفقراء واملسـاكني يف كل 

مكان.
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٢٢٠

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

ما يخرج من الزكاة وما ال 
يخرج

ـنِه،  سَ رج من الزكاة وسـط املال، ال من حَ خيُ
، فـال يلزمه إِخراج السـمينة أو  وال مـن رديئِـهِ
احلامـل أو التيس من هبائمـه، وال أجود ثامره؛ 

إال إذا ريض بذلك وطابت به نفسه.
كـام ال جيوز له إِخراج الرديء عن اجليِّد، إِال 
إِن كان مالـه كلُّـه من النوع الـرديء، أو كانت 

هبائمه كلها مريضة جاز له أن خيرج منها.
ــَث ِمۡنُه  ــواْ ٱۡلَبِي ُم َ َتَيمَّ قـال تعـاىل: ( َو
ن ُتۡغِمُضواْ فِيهِۚ ) 

َ
ٓ أ َّ ِ ِخِذيهِ إ تُنفُِقوَن َولَۡسُتم 

ةِ  قَ دَ جُ يف الصَّ ْرَ [البقـرة:٢٦٧]، ويف احلديـث: «الَ خيُ
(٣) ، إِالَّ  يْـسٌ الَ تَ (٢)، وَ ارٍ ـوَ اتُ عَ الَ ذَ ـةٌ (١)، وَ مَ رِ هَ
ىلَّ اهللاَُّ  ». (رواه البخـاري)، وقال صَ قُ ـدِّ ـاءَ املُْصَ ا شَ مَ
 .« مْ اهلِِ وَ ائِـمَ أَمْ رَ كَ ـاكَ وَ إِيَّ ـلَّمَ ملعاذ: «فَ سَ يْـهِ وَ لَ عَ

(رواه البخاري).

توجيهات
بزكاتـه   يتحـر أن  املزكـي  عـىل  جيـب 
املسـتحقني، وال تكـون عـادة سـنوية يعطيهـا 
 : ـلَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ من ال يسـتحقها، لقوله صَ
 .« ـبٍ تَسِ كْ ٍّ مُ ـوِ الَ لِقَ ىٍّ وَ نـِ ـا لِغَ ـظَّ فِيهَ الَ حَ «وَ

(رواه أبو داود).

(١)  اهلرمة: الكبرية الطاعنة يف السن. 
(٢)  ذات عوار: أي: ذات عيب ترد فيه يف البيع عادة. 

(٣)  التيس الذكر من املعز وهو الذي مل يبلغ حد الفحولة فال 
منفعة فيه لرضاب، وال نسل، ونحوه. 
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٢٢١ فقه العبادات المصور

ا,حق بالزكاة
ينبغـي عىل املزكِّي أن جيتهد يف البحث عن األحق بالزكاة، واألشـد 
ثُرت صفات االسـتحقاق يف شـخص كان أحقَّ  حاجـة إِليها، وكلام كَ

بالزكاة، كفقري قريب، أو فقري طالب علم، وهكذا.

أهل الزكاة وإخراج الزكاة
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٢٢٢

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

معلومات مهمة في 
الزكاة 

القيمة في الزكاة:
األصـل يف الـزكاة إخراجهـا من عني مـا وجب، 
ولكـن جيوز عند احلاجة أو املصلحـة الراجحة أخذ 

القيمة.
عالقة الدولة بالزكاة:

وال  بالسـلطان،  خمتصـة  املـال  زكاة  أن  األصـل 
ترتك للمزكِّني وتقديرهم الشـخيص، فإن تقاعست 
السـلطة عن ذلك فإن املسـؤولية فرديـة يف عنق كل 

مسلم.
استثمار أموال الزكاة لصالح 

المستحقين:
جيوز اسـتثامر أموال الـزكاة يف مشـاريع ذات نفع 
رصف  وجـوه  توجـد  مل  إذا  املسـتحقني،  إىل  يعـود 

عاجلة تقتيض التوزيع الفوري ألموال الزكاة.
هل في المال حق سوى 

الزكاة كالضرائب مثال؟
الـزكاة هي احلـق الدوري املقدر يف املـال، والذي • 

جيب وجوبا عينيا عىل القادرين.
ويف املـال حقـوق أخـر سـو الـزكاة، تتسـم • 

رة بمقـدار معلوم، وغري  دَّ قَ بأهنا طارئـة، وغري مُ
ثابتـة ثبوت الـزكاة، وهي ال جتب بسـبب املال، 
رشط  واملـال  عارضـة،  بأسـباب  جتـب  وإنـام 
وجوهبـا، ومن أمثلتها نفقة الوالدين واألقارب، 
والزوجة، ودفـع الرضر عند النوائب، إذا مل تف 

بذلك موارد بيت املال. 
ال تغنـي الرضيبـة ولـو كانـت عادلة عـن الزكاة، • 

فالـزكاة عبـادة من العبـادات، والرضيبـة التزام 
مدين، وال يغني أحدمها عن اآلخر.
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٢٢٣ فقه العبادات المصور

أهل الزكاة وإخراج الزكاة
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